
  

Thỏa sức vui hè với Thẻ Tín Dụng ANZ

 
Cho một kỳ nghỉ thảnh thơi hơn, an toàn hơn
 
Mùa hè đã tới với thật nhiều dự định và kế hoạch để có một kỳ nghỉ đáng nhớ cùng gia đình. Hãy 

để thẻ tín dụng ANZ Visa đồng hành cùng bạn trong tất cả các chuyến đi.
 
• Tận hưởng ưu đãi giảm giá lên đến 70% tại hơn 2.200 đối tác từ chương trình ANZ Spot. 

• Sử dụng không giới hạn và miễn phí hơn 60 phòng chờ tại các sân bay trên thế giới. 

• Bảo hiểm du lịch lên đến 50.000 đô la Mỹ.

 
Cơ hội tận hưởng thiên đường nghỉ dưỡng Maldives va ưu đãi hoàn tiền 5%.

 
Với mỗi giao dịch tại nước ngoài sẽ giúp bạn tiến gần hơn tới chốn thiên đường nhiệt đới Maldives 

hoặc nhận được tiền mặt lên tới 1 triệu đồng. Cà thẻ càng nhiều, cơ hội càng lớn. 
 
Thời gian chương trình: từ 20/7/2015 đến 20/09/2015

 

Chi tiết  
giải thưởng 

Chuyến du lịch đến Maldives* Ưu đãi hoàn tiền

5%

Giá trị 40.000.000 đồng Lên tới 1.000.000 đồng

Số lượng 

giải thưởng
1 350

Chi tiết

chương trình

Các chủ thẻ chi tiêu cao nhất  
(với tổng giá trị giao dịch 
ít nhất là 85 triệu đồng)

Các chủ Thẻ Tín Dụng ANZ 
(với chi tiêu tối thiểu ở nước 
ngoài là 3 triệu đồng) có thể 
nhận được tiền hoàn tối đa 
1 triệu đồng /Khách Hàng.

*Bao gồm: Vé máy bay khứ hồi, 4 đêm nghỉ tại khách sạn 4 sao, ăn uống, phương tiện trung chuyển tại sân bay và đến đảo.

   

Soạn ANZKM gửi 8069 để tham gia ngay.

 
Tận hưởng thêm nhiều ưu đãi đặc biệt từ các đối tác ANZ trên khắp châu Á Thái Bình 

Dương

 
Ưu đãi giảm giá tới 50% với EVA Air

Thời điểm tuyệt vời để tới thăm Mỹ/Canada. Giá vé ưu đãi dành 

riêng cho chủ thẻ ANZ chỉ từ 570USD. 

Thời gian đặt phòng: 16/08 - 16/09/2015 

Thời gian đi du lịch:16/09 - 15/12/2015 

*Vé được yêu cầu xuất trực tiếp tại phòng vé EVA Air (Tp. HCM và 

Hà Nội).

 
Tại Thái Lan

Nhận 2 phiếu rút thăm may mắn của chương trình du lịch “365 ngày 

ở Thái Lan” trị giá 3 triệu đồng Baht cho mỗi khoản chi tiêu 500 Baht 

bằng Thẻ Tín Dụng ANZ Visa trong mùa Siêu Khuyến Mại của Thái 

Lan.

Vui lòng tìm hiểu thêm tại: www.visa.co.th  

Thời gian khuyến mại: từ 15/08/2015

 
Tại Hàn Quốc

Tận hưởng ưu đãi lên đến 15% tại khu vực miễn thuế của các sân 

bay Incheon/ Gimpo (Hàn Quốc), Jakarta (Indonesia), Guam (Guam) 

và Changi (Singapore). 

Thời gian khuyến mại: từ 14/02/2016

 
Tại Nhật

Nhận phiếu giảm giá, quà tặng, ưu đãi và tiền hoàn thuế khi sử dụng 

Thẻ Tín Dụng ANZ Visa. 

Vui lòng truy cập www.visa-news.jp/visitjapan/en để biết thêm chi 

tiết. 

Thời gian khuyến mại: đến 31/10/2015.

 

 
Hãy tải ứng dụng ANZ Spot về điện thoại di động của bạn (iPhone, Android hoặc 
Blackberry) hoặc truy cập anz.com/anzspot để khám phá thêm những ưu đãi đặc 
quyền khác trên khắp Châu Á Thái Bình Dương. 

 

Để tìm hiểu thêm các chương trình khuyễn mãi khác, soạn UD TD gửi 8069

 

 

   

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết:
  1900 1276  anz.com/vietnam  Chi nhánh ANZ

  

 

* Điều kiện và điều khoản:

1. Tổng cộng 350 khách hàng sẽ được trao tặng Tiền Mặt trong suốt toàn bộ chương trình. 

2. Nếu số lượng khách hàng nhiều hơn số lượng Tiền Mặt được tặng của chương trình thì những khách hàng nào có chi tiêu 

cao nhất trong toàn bộ chương trình sẽ được trao giải thưởng.  

3. Các giao dịch thanh toán này được định nghĩa là giao dịch thanh toán thực hiện tại máy cà thẻ Point-of-sale và/hoặc trực 

tuyến tại nước ngoài hoặc trên những trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài. 

4. Giao dịch thanh toán hợp lệ thực hiện bởi thẻ tín dụng chính và phụ đều được tham gia vào chương trình.  

5. Giao dịch thực hiện bởi chủ thẻ phụ có thể được tính vào tài khoản của chủ thẻ chính. 

6. Khách hàng chỉ có thể thắng một lần trong suốt thời hạn của chương trình. Nếu khách hàng nào thắng nhiều hơn một lần, 

chỉ có một giải thưởng có giá trị cao nhất được trao tặng. 

7. Để tham gia chương trình, khách hang cần phải cập nhật thông tin cá nhân vào dữ liệu của Thẻ Tín Dụng ANZ. 

8 Chương trình không dành cho nhân viên của ANZ và những đối tác cung cấp dịch vụ cho chương trình này.

Được cung cấp bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam).

Kết nối với chúng tôi:

    

 

http://www.visa.co.th/
http://www.visa-news.jp/visitjapan/en
http://www.anzspot.com/
http://www.anz.com/vietnam
https://www.facebook.com/anzvnbank
http://www.linkedin.com/company/anz?trk=top_nav_home
https://www.youtube.com/user/ANZAsiaPacific

